
Woensdag 8 juni 2022 Tard 

Het belooft weer een prachtige dag te worden. Helaas is er een minpunt. Ans gaat niet mee. Ze is 

ziek en ligt met koorts op bed. Erg sneu. We zullen haar s`avonds overstorten met onze belevenissen.  

Na een heerlijk ontbijt vertrekken we richting Tard.  We gaan een beekdal bezoeken  met een 

vulkanische ondergrond. Maar eerst staat er een bezoek op het programma aan een broedkolonie 

van de bijeneter. Een soort die ik al zo lang heel graag wil zien. Het rollende geluid van de bijeneters 

verwelkomt ons. Wat zijn ze mooi. Prachtig. De kudde koeien die onder de bijeneters graast stoort ze 

totaal niet. De kudde wordt begeleid door een herderin met uiteraard telefoon. Waar wij weinig of 

geen verbinding hebben schijnt zij daar geen last van te hebben. 

We laten de bijeneters achter ons en trekken het beekdal in. Koerende zomertortels verwelkomen 

ons net als de warmte. Nog maar amper in het beekdal vinden we een copula van de grote 

vuurvlinder. Als lid van de werkgroep Grote vuurvlinder verbaas ik me over de vele Grote 

vuurvlinders die ik tegen kom. Wat een idyllische omgeving.  Bloemrijke graslanden bedekken de 

gloeiende hellingen van het beekdal. Een zwarte ooievaar trekt over. We vinden Phlomis tuberosa, 

indicator van het vruchtbare löss. De bloemenweiden zijn schitterend en wat een vlinders… 

Tweestipparelmoer is de vlinder van de dag.  Op één of andere manier zit hij niet in mijn systeem. Ik 

zal Kjell zijn foto bestuderen en zien of hij bij die van mij zit. Maar deze prachtige omgeving heeft ook  

zijn problemen. Helaas zijn er geen mensen om de weiden te beheren. 

We maken een doorsteek naar de andere kant van het beekdal. Hier groeit een rode esdoorn die 

zelfs hier bijzonder is. Dan valt een ander geluid op. Kwartels. Zo lang we aan deze kant van het 

beekdal zijn blijven we ze horen. Rob wijst op vedergras. Alweer een nieuwe soort en wat een 

schitterend gras. Lange sliertjes waaien in de wind. We nemen een paar mee voor Ans, maar helaas 

overleven ze de tocht in het natte plastic zakje niet. Marjolein neemt een grote biggenkruid mee 

maar we hebben de soort niet kunnen achterhalen, lijkt het meest op Gevlekt biggenkruid. Langzaam 

gaan we richting auto`s en laten het schitterende beekdal achter ons.   

Een bezoek aan de ziesels, een kleine grondeekhoorn, staat nog op het programma. Dat duurt maar 

kort. We krijgen te maken met een ander natuurfenomeen. Regen. Ook maar kort maar genoeg. De 

terugreis wordt aanvaard. Geen ziesels. 



Doelsoort soort van de dag was de Sperwergrasmus. We hebben hem niet gezien maar waarschijnlijk 

is hij wel gehoord. 

Anne heeft een krukje en Ans 

is nog ziek.  

Weer een onvergetelijk dag. 

Foto. Op zoek naar de 

sperwergrasmus. 

Betty Kooistra 

 

 


